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Poddanie Kremla przez polską załogę
w listopadzie 1612 r. to dla Rosjan jeden
z najważniejszych faktów w historii ich
państwa. Rocznica tego wydarzenia nie-
dawno w kalendarzu świąt państwowych
zajęła miejsce obchodów rewolucji paź-
dziernikowej.

Dla Polaków to skutek dymitriad –
wstydliwy przykład złowróżbnej anarchii
części ówczesnych elit władzy.

Tak uczono nas w szkole. Ten obraz
w polskiej historiografii w zasadzie do-
minuje do dziś.

Rzutuje to oczywiście zasadniczo na
naszą politykę historyczną. Dwa lata temu
„Rzeczpospolita” zapytała prezydenckiego
doradcę ds. historii i dziedzictwa naro-
dowego prof. Tomasza Nałęcza o przyczynę
braku państwowych obchodów „hołdu
ruskiego”. Zdziwiony historyk odpowie-
dział pytaniami: „Co mamy przypominać?
Fatalną politykę wobec Rosji?”.

Dlaczego fakty, które konstytuują
nowożytną państwowość Rosji, w Polsce
traktowane są jak farsa? Skąd aż taka
asymetria ocen w świadomości dwóch
narodów? 

Najkrócej rzecz ujmując: jest ona
efektem niezrozumienia sensu tej historii
przez Polaków. Pobyt na Kremlu nie był
bowiem skutkiem intryg, bezhołowia i pry-
waty możnowładców, lecz konsekwentnej,
trwającej kilka dekad, polityki pokojowej
ekspansji poprzez federalizację.

Dymitriady a Pax Polona

Dymitriady były rzeczywiście dziełem róż-
nego autoramentu awanturników. Brali
w nich udział zbankrutowani magnaci,
sfrustrowani uczestnicy rokoszu Zebrzy-
dowskiego, Kozacy głodni mołojeckiej
chwały czy też lisowszczycy – najemnicy,
przed którymi drżała cała Europa. Co do
tego nie ma sporu.

Jednak dymitriady, o czym zbyt rzad-
ko przypominają polscy i zagraniczni his-
torycy, nie miały formalno-prawnej legi-
tymacji ze strony parlamentu i króla. Co
więcej, stały w sprzeczności z polityką
pokojowej ekspansji poprzez federalizację,
której wyrazem była unia polsko-litewska. 

Dlatego też dziwić musi upór dziejo-
pisów, z jakim wydarzeniom tym przyznają
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pierwszoplanową rolę (chlubny wyjątek
stanowi synteza Mariusza Markiewicza
„Historia Polski 1492–1795”). Prowadzi
on bowiem do zaciemnienia prawdziwego
znaczenia ówczesnego konfliktu pomiędzy
Rzecząpospolitą a Moskwą. 

Unia polsko-litewska gruntownie
przekształciła ówczesną konstelację mię-
dzynarodową. Powołała do życia mocar-
stwo – do połowy wieku XVII najsilniej-
szego wschodnioeuropejskiego gracza,
współdecydującego o ładzie europejskim. 

Geopolityczne położenie Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów implikowało
konflikt interesów z najważniejszymi kon-
kurentami w regionie: z Wielkim Księs-
twem Moskiewskim i ze Szwecją. Stawka
była niebagatelna: hegemonia w Europie
Północnej (Dominium Maris Baltici)
i Wschodniej.

Konflikt z Moskwą był wianem, jakie
Wielkie Księstwo Litewskie wniosło do
wspólnego państwa. Był z pewnością jed-
nym z najważniejszych motywów skła-
niających Wilno do mariażu z Koroną.
Litwini zaczęli przegrywać rywalizację
z Moskwą i trwały sojusz z Polakami miał
zatrzymać napór na ich północne i wschod-
nie rubieże. 

Wiek XVI to czas stopniowego sta-
wania się wschodnio-ruskiej mocarstwo-
wości. W polityce wewnętrznej – scalania
terytorialnego i centralizacji władzy. W po-
lityce zewnętrznej – ekspansji. W regionie
nie było miejsca na dwa mocarstwa. Kon-
flikt polsko-moskiewski był więc nieunik-
niony.

Rzeczpospolita mogła poradzić sobie
z tym wyzwaniem w dwojaki sposób. Albo
osłabiać potencjał moskiewski za pomocą
tradycyjnych środków dyplomatycznych,
których przedłużeniem w razie koniecz-
ności była konfrontacja zbrojna. Albo –
co było oryginalną polską metodą – do-

prowadzić do kolejnej, trzeciej unii, czyli
pokojowo rozszerzyć Rzeczpospolitą o ko-
lejny człon: Moskwę.

Zabiegi o trzecią unię

Poważne impulsy do unii z Moskwą po-
jawiły się podczas pierwszego bezkrólewia,
w latach 1572–1574. Wówczas jednym
z najpoważniejszych kandydatów do tronu
Rzeczypospolitej był nie kto inny jak wsła-
wiony okrucieństwami Iwan IV Groźny. 

Plany federalizacji odżyły w 1584 r.
po śmierci cara. Stefan Batory dał Krem-
lowi wybór: albo kontynuacja wojny, albo
unia. W roku 1585 z poselstwem do Mosk-
wy udał się kasztelan miński Michał Ha-
raburda. Według Władysława Konopczyń-
skiego proponował on „taką unię Rze-
czypospolitej z państwem moskiewskim,
aby wspólnego władcę wybierali ci, którzy
już mają wolną elekcję, tj. Polacy i Litwini,
a przyjmowali go z ich rąk Moskale jako
podlegli władzy dziedzicznej i absolutnej”.
Opór drugiej strony i śmierć Batorego te
plany pokrzyżowały.

W roku 1598, po śmierci Fiodora,
syna Iwana Groźnego, wygasła dynastia
Rurykowiczów. Rozpoczął się okres wiel-
kiej smuty. Rzeczpospolita natychmiast
wysłała do Moskwy swoich posłów. Mieli
oni przekonać bojarów, by wstrzymali się
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z elekcją kolejnego cara i podjęli rozmowy
na temat unii personalnej. Ci wybrali jed-
nak Borysa Godunowa. Pomimo to w grud-
niu 1600 r. do Moskwy przybyło wielkie
poselstwo, któremu przewodził kanclerz
litewski Lew Sapieha. Przedstawił on
wielki plan połączenia obu państw. Rzecz-
pospolita i Moskwa miały prowadzić
wspólną politykę zagraniczną, razem wy-
budować flotę, zagwarantować wolności
religijne. Władcy obu państw nosiliby po-
dwójne korony symbolizujące unię.
W przypadku bezpotomnej śmierci cara
jego tron przypadłby królowi; w razie
śmierci króla posłowie moskiewscy mieliby
prawo do elekcji króla polskiego; jednakże
pierwszeństwo wyboru przysługiwałoby
królewiczom przed carem. Propozycje te
zostały odrzucone, a posłowie przywieźli
kolejny pokój.

Koncepcja unii powróciła w roku
1606. Tym razem impuls wyszedł od Ru-
sinów. Po wstąpieniu na carski tron Sa-
mozwaniec wysłał do Polski swojego posła,
Bezobrazowa. Ten w rzeczywistości re-
prezentował grupę opozycyjnie nastawio-
nych do Dymitra bojarów (m.in. później-
szego cara Wasyla Szujskiego) i w ich
imieniu zaproponował wybór syna Zyg-
munta III, królewicza Władysława, na
tron carski. Król zlekceważył go. 

W Moskwie doszło do kolejnego zwro-
tu. Zamordowano Dymitra, władzę przejął
Wasyl Szujski, „cudownie” odnalazł się
Dymitr II Samozwaniec. W 1609 r. car
Wasyl zawarł z Karolem IX, królem
szwedzkim, układ, w którym oba państwa
zobowiązały się do prowadzenia wspólnej
polityki zagranicznej, a Szwecja oddała
do dyspozycji Moskwy kontyngent woj-
skowy. Zygmunt III słusznie uznał to za
casus belli. Z niewielką armią udał się na
Smoleńsk. Wojnę rozstrzygnął w polu rok
później hetman Stanisław Żółkiewski. Pod

Kłuszynem rozgromił pięciokrotnie (a wed-
le niektórych nawet siedmiokrotnie) sil-
niejsze połączone siły rosyjsko-szwedzkie,
po czym ruszył na Moskwę. 

Jednak zamiast szukać okazji do roz-
niesienia na husarskich kopiach ciągle
jeszcze silnych przeciwników, podjął roz-
mowy z bojarami. Rozumiał, że o osta-
tecznym sukcesie w grach międzynaro-
dowych decyduje dyplomacja, a nie armaty
i jazda. Moskwa otworzyła swoje bramy
przed polskim hetmanem, bojarzy wybrali
na cara królewicza Władysława. Rzadka
rzecz nie tylko w historii Polski: owoce
militarnego zwycięstwa zostały bez zbędnej
zwłoki skonsumowane politycznie.

Po prawie trzydziestu latach wysiłków
polsko-litewsko-moskiewska unia perso-
nalna stała się faktem. Żółkiewski miał
jednak świadomość, że uczynił dopiero
pierwszy krok. W liście do Lwa Sapiehy
przekonywał: „Z WMciami bracią naszą
narodem W.X. Litewskiego wyszło lat sto
sześćdziesiąt, nim do skutecznego zjed-
noczenia przyszło, a z tak wielkiem, sze-
rokiem cesarstwem moskiewskiem za nie-
dziel kilkanaście chcą, żeby wszystko spra-
wić jako potrzeba”. Niestety, cierpliwości
i zrozumienia dla polityki Żółkiewskiego
nie miał król Zygmunt; nie zgodził się ra-
tyfikować układu zawartego przez het-
mana, bo sam chciał być carem. Pod
koniec roku 1612 Polacy poddali Kreml. 

Ten – z konieczności pobieżny – opis
pokazuje, że ówczesna polityka polska
wobec Moskwy awanturnicza nie była.
Awanturnicze były jedynie zachowania
niektórych drugoplanowych aktorów.
Rzeczpospolita podnosiła kwestię unii
konsekwentnie od momentu śmierci Iwa-
na Groźnego. Grała o najwyższą stawkę,
o federalizację, która zapewniłaby jej po-
zycję hegemona w środkowej i wschodniej
Europie. To nie awanturnictwo, lecz po-
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ważna i długofalowa polityka, której celem
było ustanowienie Pax Polona w rozległym
regionie.

Dla oceny ówczesnej polityki nie jest
najważniejsze, czy szansa, by królowie
polscy nosili czapkę Monomacha, była
realna, czy też nie. Tego bowiem nie
sposób jednoznacznie rozstrzygnąć – wy-
nika to z natury historiografii jako nauki
społecznej. Pytanie, na które można szukać
sensownej odpowiedzi, brzmi: czy polska
polityka wschodnia miała w ówczesnych
realiach inny, lepszy wybór? Boć przecież
polityka jest sztuką optymalnego w danych
warunkach wyboru.

Racjonalność polityki federalizacji

XVII-wieczna Polska na wschodnich i po-
łudniowych kresach miała trzech wielkich
rywali: Wielkie Księstwo Moskiewskie,
Szwecję oraz Imperium Osmańskie. Je-
śliby miała stosować klasyczne reguły po-
lityki realnej, kierowałaby się wyłącznie
własnym, egoistycznym interesem.
W praktyce tworzyłaby koalicję z jednym
z konkurentów przeciwko drugiemu; koa-
licję, której jedynym warunkiem byłoby
osiągnięcie militarnej przewagi nad prze-
ciwnikami. 

Trzymając się ściśle zasad Realpolitik,
prawdopodobnie należałoby wybrać alians
z Turkami. Tego rodzaju cyniczna gra nie
była jednak do pomyślenia. Strategiczny,
agresywny sojusz z państwem muzułmań-
skim przeciwko państwu chrześcijańskie-
mu nie wchodził w grę w kontrreformu-
jącej się Europie i Polsce. Co najwyżej
można było myśleć o czymś w rodzaju
paktu o nieagresji lub zawartym ad hoc
sojuszu obronnym. Z kolei alians ze Szwe-
cją stał w sprzeczności z polityką dyna-
styczną, jaką prowadził ówczesny król.
Warunkiem jakichkolwiek rozmów

o współpracy z Karolem IX i jego następ-
cami było zrzeczenie się przez polskich
Wazów pretensji do szwedzkiej korony. 

Pozostawała więc opcja moskiewska.
Problem w tym, że Rzeczpospolita i Mosk-
wa miały niezwykle trudne do pogodzenia
interesy. Oba państwa równocześnie ro-
ściły pretensje do ogromnego terytorium,
obejmującego dzisiejszą Estonię, Łotwę,
Białoruś i Ukrainę. Dlatego zamiast współ-
działać, prowadziły wojny. Wykorzystanie

wielkiej smuty nie do podboju, ale fede-
ralizacji, było ze wszech miar racjonalne,
gdyż unia gwarantowała trwałe rozwią-
zanie kwestii regionalnej. Dariusz Kon-
drakiewicz, badacz międzynarodowych
systemów równowagi sił, zwraca uwagę,
że „pewną prawidłowością prowadzonych
wojen między tymi państwami [Rzeczą-
pospolitą, Moskwą i Szwecja – przyp.
K. R.] było to, że gdy jedna ze stron od-
nosiła wyraźne sukcesy, następowała kon-
trakcja pozostałych i jeśli nawet nie przy-
bierała formy bliskiej współpracy, to była
rodzajem życzliwej pomocy, jak np. cza-
sowe zawieszenie działań zbrojnych na
innych obszarach”. Idąc krok dalej, można
założyć, że racjonalne zachowanie się
wszystkich trzech aktorów prowadziłoby
do powstania naturalnego układu rów-
nowagi sił w regionie, czyli rodzaju sytuacji
patowej, w której nie pojawi się jedno
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dominujące mocarstwo. Unia z Moskwą
była próbą przezwyciężenia tego rodzaju
pata, przekroczenia logiki równowagi;
próbą wyprowadzenia Rzeczypospolitej
na pozycję regionalnego hegemona.

Nie tylko kalkulacje geopolityczne,
ale i uwarunkowania wewnętrzne dostar-
czają argumentów za racjonalnością po-
lityki federalizacyjnej. Rzeczpospolita nie
mogła prowadzić wojny bez zgody Sejmu.
Na arenie międzynarodowej zachowywała
się podobnie jak współczesna demokracja:
nie była skłonna prowadzić wojen zdo-
bywczych ani zawierać agresywnych pak-
tów militarnych. Była jednak mocarstwem.
Typową dla mocarstw skłonność do eks-
pansji realizowała na drodze federalizacji.
Unia stanowiła więc jedyny sposób roz-
wiązania kryzysu i konfliktu regionalnego.
Potencjał państwa polsko-litewsko-pru-
sko-rusko-moskiewskiego skutecznie od-
straszałby zarówno Szwedów, jak i Tur-
ków.

Wszystko zatem wskazuje na to, że
jedyna skuteczna i dalekosiężna polityka
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej elekcyjnej
mogła być realizowana poprzez tworzenie
federacji z Moskwą; najpierw unię per-
sonalną, a następnie poprzez stopniowe
pogłębianie jej w kierunku unii realnej. 

Dlaczego więc udało się tę racjonalna
politykę tak łatwo zdeprecjonować? Wśród
wielu powodów warto wskazać dwa pod-
stawowe.

Na polskim trupie

Ma niewątpliwie rację Adam Zamojski,
twierdząc, że „historia polski jest pierwszą
w dziejach powszechnych ofiarą politycznej
propagandy. Rosja i Prusy zbudowały im-
perialną potęgę swych państw z materia-
łów uzyskanych z rozbiórki polskiej kon-
strukcji państwowej. […] Musiały zatem

doprowadzić do tego, by świat zapomniał,
że kiedykolwiek istniało państwo polskie,
które oni tak brzydko rozgrabili. […] per-
fidny plan zatajenia prawdy historycznej
i zakłamania przeszłości Polski powiódł
się tak znakomicie, że do dziś, poza re-
gionem Europy Środkowej, mało kto jest
świadom, iż Polska była kiedyś niepo-
dległym państwem, nie mówiąc o tym, że
była potęgą”.

Manipulacja świadomością historycz-
ną miała na celu odebranie Polakom toż-
samości, a więc pozbawienie ich funda-
mentu, na którym wybudowana jest na-
rodowa wspólnota. Wystarczyło im wmó-
wić, że najważniejsze momenty historii
narodowej to awanturnictwo lub farsa,
na którą Duch Świata patrzył z nieukry-
waną pogardą. Najgorsze jednak, że w du-
żej mierze udało się Polaków zarazić wi-
rusem niższości, niedojrzałości, młodszości
i peryferyjności. 

Ówczesna propaganda zaborców jest
i dziś niezwykle żywa w świadomości Eu-
ropejczyków, nie tylko samych Polaków.
W wyemitowanym przed kilku laty przez
polską telewizję publiczną serialu doku-
mentalnym (międzynarodowa koproduk-
cja) o historii Rosji, w odcinku opowia-
dającym o okresie, w którym Moskwa
z mocarstwa przekształciła się w imperium
(XVII–XVIII w.), nie wspomina się o Pol-
sce w ogóle. Według autorów filmu i grona
zawodowych konsultantów historyków
Rosja swą pozycję imperialną osiągnęła
kosztem imperium osmańskiego i Szwecji.
Najpierw zwyciężając pod Połtawą
w 1709 r. Piotr I wyeliminował Szwecję
z gry mocarstwowej, a następnie seria
zwycięskich kampanii w drugiej połowie
XVII w. zapewniła jej przewagę nad Turcją. 

Taka wykładnia jest zgodna z domi-
nującym nurtem historiografii europej-
skiej. Tak jak gdyby z historii imperium
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rzymskiego wyeliminować Kartaginę, woj-
ny punickie i Hannibala!

A przecież o prawdzie każdy może
przekonać się naocznie. Wystarczy wziąć
do rąk atlas historyczny i porównać trzy
mapy: Europę wieku XVI, XVII i XVIII,
zwracając uwagę na to, w jaki sposób
zmienia się terytorium Polski i jej sąsia-
dów. Wniosek nasuwa się sam. Rosja
osiągnęła pozycję mocarstwową, ponieważ
wyeliminowała z gry i podporządkowała
sobie najsilniejsze mocarstwo środkowej
i wschodniej Europy: Rzeczpospolitą Oboj-
ga Narodów. 

Historia mocarstwowa

Polska nie zawsze była krajem peryferyj-
nym. Przez bez mała cztery wieki była
najważniejszym mocarstwem wschodniej
części Europy. Początek jego końca to

fiasko unii z Moskwą. Po stu latach od
opuszczenia Kremla Polska stała się ro-
syjskim protektoratem. Jasne jest, dla-
czego dla współczesnej Rosji najważniej-
szym świętem państwowym jest „wyrzu-
cenie interwentów z Kremla”. Gdyby po-
wiodły się plany Batorego, Zamoyskiego,
Sapiehy, Żółkiewskiego, Moskwa nie zbu-
dowałaby imperium, lecz stała się częścią
wielkiej federacji środkowo-wschodnioeu-
ropejskiej. Dlatego pamięć o hańbie roz-
biorów musi być ściśle związana z trium-
fem kłuszyńskim i wyborem Władysława
IV na cara.

Historia Polski do XVIII w. jest his-
torią powstania, rozwoju i upadku wiel-
kiego mocarstwa.

Artykuł ukazał się pierwotnie, w in-
nej wersji, na łamach „The Sarmatian
Review” 2006, vol. XXVI.
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Republikanizm staropolski, ówczesne
tradycje obywatelskie, budziły i budzą
sprzeczne odczucia. Z jednej strony –
podziw, z drugiej, oskarżenia: a to
o zbytnią komplikację, a to o anarchię.
Gdzie leży prawda?

W źródłach historycznych i w opartych
na nich analizach autorstwa ostatnich
czterech–pięciu pokoleń historyków, od
Władysława Konopczyńskiego począwszy.
Są one polemiczne zarówno wobec in-
wektyw, jak i komplementów pod adresem
I Rzeczypospolitej – nadal zresztą poku-
tujących w formie stereotypów.

Ze źródeł wyłania się obraz państwa,
w którym uprawnienie do partycypacji po-
litycznej, przysługując całemu stanowi szla-
checkiemu, przysługiwało przedstawicielom
ok. 200 tys. rodzin. I w którym partycypacja
ta adresowała się do państwa zorganizo-
wanego wedle proponowanego w myśli

politycznej renesansu wzorca Rzeczypo-
spolitej Rzymskiej. Państwa o tak zwanym
ustroju mieszanym, łączącym i harmoni-
zującym trzy uniwersalne czynniki władzy
publicznej: monarchiczny – głowa państwa
(król, prezydent), arystokratyczny – elita
(krwi, politycznej zasługi, urzędnicza) i „po-
liteiczny” – ogół obywateli (naród).

Ustrój właśnie taki, od antyku po
nowożytność, uznawany był za optymalny
(w tym przez Machiavellego), jako naj-
trwalszy i najskuteczniej służący dobru
wspólnemu. W refleksji nowożytnej był
ówże ustrój synonimem państwa konsty-
tucyjnego, a w europejskiej praktyce po-
litycznej przełomu średniowiecza i no-
wożytności stanowił jeden z wariantów
reformy ustrojowej, której konieczność
wynikała z rozkładu średniowiecznej mo-
narchii stanowej.

Alternatywą dla ustroju mieszanego
była anarchia. W formie dwojakiej –

JanUsz EKEs
Profesor historii, autor „Złotej demokracji”

Staropolski republikanizm niejednokrotnie wywoływał zagranicą postawy
imitatorskie. Pod wpływem naszej praktyki podnosiły głowy reprezentacje
stanowe w Prusach, Brandenburgii czy Szwecji.

republikański ład 
vs absolutystyczna anarchia

z prof. Januszem Ekesem 
rozmawia Bartłomiej radziejewski



w znanej z Francji, jako „monarchia ab-
solutna” anarchii władzy jednostki czy
znanej z Rzeszy Niemieckiej jako anarchia
książąt. 

Polakom udało się chyba najwcześniej
i najpełniej aplikować ów konstytucyjny
system, bo już na początku XVI w. Wy-
starczy rzec, iż otoczony podziwem, ana-
logiczny system angielski, aplikowany na
podstawie ustawowej dopiero od końca
wieku XVII, aż po reformę prawa wybor-
czego z roku 1832 zapewniał pełną, realną
partycypację polityczną (a nie jedynie for-
malną, przez sam wybór do Izby Gmin),
przedstawicielom ledwie ok. 80 rodzin,
które wybory te „ustawiały”, co podnosili
rzecznicy Reform Act.

Pada jednak często zarzut braku sku-
teczności. Mówi się, że rozdyskuto-
wana i zafiksowana na punkcie wol-
ności obywatelskich Rzeczpospolita
nie była w stanie na długą metę rywa-
lizować ze zmilitaryzowanymi i zbiu-
rokratyzowanymi sąsiadami.

Odpowiedzieć można na to poprzez proste
zestawienie faktów – wydawałoby się –
banalnych. Mieliśmy państwo o po-
wierzchni 1 mln km², zamieszkane przez
10 mln ludzi, zarządzane przez ok. 1 tys.
urzędników. 

Było ono niewątpliwie słabe w za-
kresie zdolności do gnębienia swoich oby-
wateli. Ta „ułomność” nie przeszkadzała
mu jednak przez długi czas ani być jednym
z największych państw europejskich, ani
wielokrotnie bić Turków, Szwedów czy
Moskali – uposażonych w państwa pod
względem ustrojowym „silne”, w opinii
niektórych szkół historii i politologii. 

Warto może przypomnieć fenomen
późniejszy, z doby upadku. Pierwszą kon-
cepcję rozbioru Polski przedstawił August

II Mocny w roku 1720. Wtedy jednak
nikt nie śmiał próbować jej realizacji. Nie
dlatego że byliśmy wtedy jeszcze silni.
Dlatego że Rzeczpospolitą jeszcze otaczał
respekt zaskarbiony wcześniej. Nawet
mimo przyklejenia niemieckiej głowy,
w postaci tego wiarołomnego i nieudolnego
króla, do polskiego tułowia.

Jaki był zatem związek między sta-
ropolską obywatelskością a mocarstwo-
wością? 

Mocarstwowość kojarzy się ze zdol-
nością do przywalenia słabszemu. Z mi-
litaryzacją, wojnami zaborczymi, z aktami
dyktatu w stosunkach międzynarodowych.
W tym sensie I Rzeczpospolita mocar-
stwem nie była. 

Jeśli natomiast przeanalizujemy ją
przez pryzmat autorytetu państwa, a więc
dysponowania zasobami i reputacją spra-
wiającą, że inni gracze się z danym pod-
miotem liczą, to taki autorytet Rzeczypo-
spolitej w wiekach XVI i XVII był nie-
wątpliwy. 

Jak ten, specyficzny wówczas, repub-
likański model polityki wpływał na są-
siadów?

Wywoływał niejednokrotnie postawy imi-
tatorskie. Pod wpływem polskiej praktyki
reprezentacje stanowe w Prusach, Bran-
denburgii czy Szwecji podnosiły głowy,
domagając się od swoich panujących więk-
szych praw. Dalsze losy tych tendencji
były już jednak różne od polskich. Przy-
kładowo, w Szwecji, Karol Sudermański
nie bez narzędzia sądowego mordu ter-
roryzował i skorumpował elitę, torując
drogę militaryzmowi i absolutyzmowi.

W Niemczech natomiast widoczny
był bardzo długo pewien kompleks wobec
Polski, której obywatele cieszyli się udzia-
łem we władzy. Wybijał on np. z opinii
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Carla von Clausewitza o polskim war-
cholstwie. Obelgi podobne powtarzało
wielu Niemców. Byli też jednak wśród
nich apologeci I Rzeczypospolitej jak Hel-
muth von Moltke starszy.

A jak wyglądały polskie wpływy na
wschodzie?

Ich przejawem może być kopiowanie in-
stytucji prawno-ustrojowych w XVI w.
przez Iwana Groźnego, jak XV-wiecznego
Sudiebnika Kazimierza Jagiellończyka dla
Litwy, a służącego odtąd i Rosjanom. Czy
też instytucji Soboru Ziemskiego, parla-
mentu zbliżonego do Sejmu. Co charak-
terystyczne, instytucji sponiewieranej jesz-
cze przez cara Iwana, później czysto for-
malnej i dopiero nie bez udziału polskiej
interwencji w Moskwie w latach 1610–
1612 odrodzonej na dalszych lat kilka-
dziesiąt.

Bojarzy sami poprosili wówczas, aby
na ich tronie zasiadł nasz królewicz,
późniejszy król Władysław IV Waza.

Jednak jego ojciec Zygmunt III żądał, by
powierzenie mu korony moskiewskiej
było decyzją właśnie Soboru, a nie tylko
Dumy bojarskiej. Nadto żądał dla siebie
regencji, wobec małoletniości syna. Przy-
znajmy, że były to żądania racjonalne
i godne.

A jaki był wpływ Rzeczypospolitej na
ruskie republiki: nowogrodzką i pskow-
ską?

Nowogród poprosił o przyłączenie do Rze-
czypospolitej, a Kazimierz Jagiellończyk
odmówił. Po pierwsze, priorytet polityki
polskiej sytuował on na zachodzie i, po
drugie, chciał on, by między Zakonem

Niemieckim a Skandynawią od północy
frontu polityki wschodniej a Złotą Hordą
i Turcją od tegoż frontu południa ufor-
mował się polityczny podmiot zdolny wią-
zać siły potęg wymienionych. Która to
kalkulacja czasem zdawała egzamin, a cza-
sem nie.

Decyzja ta, odrzucająca możliwość
wchłonięcia sporego i zamożnego orga-
nizmu, dowodzi braku woli ekspansji na
wschód, którą się polityce polskiej niekiedy
zarzuca. Potwierdza też umiejscowienie
jej priorytetu na zachodzie, rzekomo przez
nią zaniedbanym.

Można tedy rzec przy okazji, iż –
wbrew innemu stereotypowi – była poli-
tyka zagraniczna I Rzeczypospolitej oparta
wyłącznie na trzeźwej kalkulacji interesów,
których punkt ciężkości lokalizował się
na zachodzie. Natomiast to, że gdziekol-
wiek dochodziło do prób implementacji
jej instytucji czy choćby wyobrażeń poli-
tycznych, nie było wynikiem podjęcia –
uchowaj, Boże – jakiejś misji przez polską
politykę zagraniczną, na jakimkolwiek
kierunku, która miałaby narzucać hierar-
chię wartości czy modele instytucji.

Skoro było tak dobrze, to dlaczego
skończyło się tak źle?
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Otóż Rzeczpospolita XVIII w. to państwo
zupełnie inne od tego z XVI i XVII w. ze
względu na to, że obsługiwali je ludzie
radykalnie odmienni. Przyczyną upadku
politycznego był upadek moralny. 

Rzecz nie w – skądinąd bardzo ważnej
– moralności prywatnej. Rzecz w moral-
ności publicznej. W moralności więc oby-
watelskiej, która czuwa, by nic nie zagra-
żało Rzeczypospolitej. Która przeto mo-
bilizuje do działań zamykających drogę
na urzędy osobom niemającym na wzglę-
dzie jej dobra. Której odpowiedni rygor
kiełzna urzędników. 

W dobie wielkości rygor ów był do-
stateczny, jako że moralność publiczna
mobilizowała większość z owego 200-ty-

sięcznego ogółu rodzin. Spadek poziomu
moralności publicznej sprawił, że – już
w dobie upadku – pełną partycypację po-
lityczną uprawiało tychże rodzin w Polsce
chyba mniej niż w Anglii przed Reform
Act z 1832 r. Zresztą i ona była wówczas
i nie całkiem pełna, i nieadresowana do
dobra publicznego. Ograniczała się bo-
wiem do obecności w partyjnych kliente-
lach, obecności dla pożytku wyłącznie
prywatnego.

Był to proces upadku bardziej decy-
dującego dla państwa od upadku inte-
lektualnego. Jako że element niekompe-
tentny nie pcha się na urzędy, jeśli nie
jest zdeprawowany.
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Donald Tusk nie jest Leszkiem Millerem.
Wbrew powtarzanej od lat, a ostatnio
szczególnie popularnej tezie, Platforma
Obywatelska nie jest partią taką jak SLD
w latach 2001–2004. Zarzuty, jakie można
postawić obu politykom i obu formacjom,
są różne i warto o tym przypominać, aby
nie popaść w łatwą przesadę. Przedstawmy
dwa istotne argumenty.

Po pierwsze – Tusk stoi na czele
partii, która korzysta ze stabilnego me-
chanizmu finansowania z budżetu pań-
stwa. Platforma, przy wszystkich swoich
wadach, nie jest ugrupowaniem na posyłki
dla żadnego z oligarchów, nawet jeżeli
stara się nie naruszać ich żywotnych in-
teresów.

Po drugie – PO, podobnie jak inne
partie władzy – buduje swoją siłę, wyko-
rzystując zasoby instytucji publicznych
i firm będących własnością skarbu pań-
stwa, a na niższych poziomach – spółek
komunalnych. Nie ona pierwsza. Mecha-
nizm pasożytowania ugrupowań na za-
sobach państwowych został precyzyjnie
opisany w odniesieniu do czasów SLD

i AWS. Gdyby PiS rządziło dłużej, zapewne
także uległoby pokusie wzmacniania swo-
ich struktur poprzez podobne praktyki. 

To, co usłyszeliśmy w kuluarach dol-
nośląskiego zjazdu Platformy, mogło paść
również w rozmowie między ludźmi AWS-
owskiej prawicy i SLD-owskiej lewicy. Co
nie znaczy, że jest to zachowanie godne
pochwały, raczej fatalna norma partyjnej
polityki w obecnych czasach. Formacje
są w stopniu większym niż w latach 90.
budowane z karierowiczów i konformis-
tów, którzy nie interesują się polityką
w wymiarze innym niż czysto osobisty.
Co więcej – tego się w zasadzie od nich
oczekuje: żeby udzielali poparcia i nie
wtrącali się do wielkiej polityki. 

Żaden z liderów funkcjonujących dziś
ugrupowań nie jest zwolennikiem partii
opartej na wielu nurtach, swobodnie ze
sobą rywalizujących i zabiegających o prze-
konanie licznej grupy członków. Formacje
polityczne są małe, zamknięte, obliczone
na udzielanie wsparcia lokalnym liderom.
Tusk tego nie zmieni, choćby dlatego, że
jest jednym z beneficjentów tego systemu. 

rafał MatyJa
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

System Tuska jest sprawniejszy niż system Millera. W większym stopniu
odwołuje się do cynizmu partyjnych kolegów. Jest znacznie trwalszy i daje
liderowi ugrupowania większą władzę.

tusk nie jest drugim Millerem



Jednak jest to system inny niż ten,
jaki funkcjonował w czasach AWS i Mil-
lera, w którym prawdziwe interesy robiono
z silnymi ośrodkami biznesowymi spoza
polityki. To dlatego reakcja Tuska na
aferę hazardową, podobną pod pewnymi
względami do sprawy Rywina, była tak
ostra i tak różna od dzisiejszej. Tusk nie
akceptuje mechanizmów dogadywania się
z biznesem, które – jak wynikało z prac
komisji śledczych w Sejmie IV kadencji
– nie były wyjątkiem sprokurowanym
przez nierozgarniętego producenta fil-
mowego, lecz regułą, którą ów producent
niefortunnie zastosował. 

Donald Tusk miał dość siły, by unie-
zależnić się od oligarchów, by nie budować
swojej pozycji na dobrych relacjach z czo-
łówką listy najbogatszych Polaków. Ale
nie ma dość siły – i jak sądzę, nie ma jej
żaden inny polityk – by skutecznie po-
wstrzymać mechanizm wymiany poparcia
politycznego w zamian za posady w fir-
mach i administracji. Co więcej – jak wy-
nika z opisów niechętnych mu osób –
wykorzystuje ten mechanizm, pod wa-
runkiem że obsługują go inni. Jeśli się
pomylą, pójdą za daleko – może zawsze
ich działania ukrócić. 

System Tuska jest sprawniejszy niż
system Millera. W większym stopniu od-
wołuje się do cynizmu partyjnych kolegów,
sprawnie wykorzystuje niskie motywacje
angażowania się w politykę. Jest znacznie
trwalszy i daje liderowi ugrupowania

większą władzę niż ta, z której korzystał
szef SLD. 

Główną wadą Tuska nie jest zatem
podobieństwo do Millera. Tak jak główną
wadą PO nie jest to, że jako partia władzy
powtarza złe nawyki AWS czy SLD. Jeżeli
już szukamy analogii – porównałbym
Tuska raczej do Pawlaka z lat 1993–1994

z jego programową niechęcią do reform
i strukturalnych zmian. Postawiłbym za-
rzut zmarnowania politycznej energii z lat
2004–2005, kiedy to dwie formacje cen-
troprawicowe miały dość jasny plan na-
prawy państwa, całkowicie zapomniany
przez rządzącą nami od sześciu lat ekipę.
Jednak to już całkiem inna historia…
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W trakcie największych do tej pory, od-
bywających się na terenie Polski i Łotwy,
ćwiczeń NATO Steadfast Jazz nie wyda-
rzyło się nic fundamentalnego, co uspo-
koiłoby stałe obawy związane z naszym
bezpieczeństwem. Przy czym jeszcze bar-
dziej niż dysproporcja pomiędzy Steadfast
Jazz a rosyjsko-białoruskim Zapadem
niepokoi absencja wielu sojuszników (ta-
kich jak Turcja czy Hiszpania) i symbo-
liczna jedynie obecność Niemiec. Oraz –
last but not least – dalece niewystarczające
zaangażowanie najważniejszego alianta,
czyli Stanów Zjednoczonych.

Skłania to do ogólniejszej refleksji
o stanie NATO i jego znaczeniu dla bez-
pieczeństwa Polski. Z jednej strony, nie
ulega wątpliwości, że sojusz ten ze swą
infrastrukturą, kulturą i procedurami
współpracy pozostaje dla nas wielką war-
tością. Co więcej, gdybyśmy budowali go
obecnie, prawdopodobnie nie stworzyli-
byśmy z obecnymi sojusznikami niczego
lepszego niż Pakt Północnoatlantycki. 

Prawdą jest również, że przynajmniej
w swych formalnych aspektach NATO

podążało ostatnimi czasy w pożądanym
kierunku. Przyjęcie w 2010 r. nowej kon-
cepcji strategicznej sojuszu wyrównało
akcenty między działaniami poza obszarem
traktatowym a kolektywną obroną tery-
torium jego członków. 

Skorupa formalnej fasady Paktu nie
może jednak, z drugiej strony, przykrywać
realnych ruchów tektonicznych. Znacznie
upraszczając, można je określić jako po-
wrót geopolityki na gruzach wiary w koniec
historii. 

Najpoważniejszym przejawem tego
procesu jest amerykański zwrot w stronę
Pacyfiku. W Europie jego składową jest
z kolei renacjonalizacja polityki bezpie-
czeństwa poszczególnych członków NATO
i ich coraz bardziej zróżnicowane zainte-
resowanie wszelkimi zagrożeniami. A także
kryzys finansowy, który bardzo mocno
uderza w budżety obronne. Temu proce-
sowi towarzyszy za wschodnią granicą
Paktu kilkukrotny wzrost wydatków mi-
litarnych Rosji.

Najbardziej optymistyczne hasła nie
przykryją również konsekwencji porozu-

toMasz szatKowsKI
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
prezes Narodowego Centrum Studiów Strategicznych

Nawet minister Sikorski przyznał, że wkład (w domyśle: nikły) niektórych
sojuszników w tak ważne dla nas ćwiczenia Steadfast Jazz powinien być
probierzem ich zaangażowania na wypadek realnej konfrontacji.

Manewry nato i koniec
geopolitycznych złudzeń



mienia madryckiego z 1997 r., w efekcie
którego żadne większe jednostki sojuszu,
jak i broń atomowa, nie stacjonują na te-
rytorium nowych członków. Taka sytuacja
powoduje spadek wiarygodności NATO-
wskiego odstraszania w stosunku do Moskwy. 

Prowadzi to do wzrostu ryzyka użycia
taktycznej broni nuklearnej wobec Polski.
Niebezpieczeństwo to wywodzi się z sza-
lonej (lecz także zimno racjonalnej) ro-
syjskiej koncepcji „deeskalacji” konfliktu
z Zachodem poprzez ostrzegawcze użycie
taktycznej broni nuklearnej wobec pań-
stwa, które takiej broni nie posiada, a jest
jedynie sojusznikiem mocarstw nuklear-
nych.

Ćwiczenia Steadfast Jazz żadnej z tych
obaw nie rozwiały. Symptomatyczna w tym
kontekście była poniedziałkowa (4 listo-
pada) dyskusja Instytutu Wolności, po-
święcona ocenie znaczenia manewrów
NATO. Choć zaczęła się od dyplomatycz-
nych wyrazów optymizmu Radosława Si-
korskiego, zakończyła się znacznie bardziej
realistycznymi konkluzjami. 

Nawet minister spraw zagranicznych
przyznał, że wkład (w domyśle: nikły)
niektórych sojuszników w te – tak ważne
dla nas – ćwiczenia powinien być pro-
bierzem ich zaangażowania na wypadek
realnej konfrontacji. Z którego Polska
musi wyciągnąć wnioski. To ważna wy-
powiedź, odchodząca od urzędowego tonu,
który przez lata prezentował nasz dyplo-
matyczny mainstream. Istotą tej postawy
było publiczne niekwestionowanie wiary
w „bezpieczną przystań”, jaką miało być
dla nas NATO.

Moją konkluzją, jako jednej z osób
uczestniczących w panelu, było również
uznanie za nieuniknione, że sojusz zmierza
w stronę formuły „skrzynki z narzędziami”
dla „koalicji chcących”. Dlatego obok roz-
woju własnego potencjału odstraszającego,

a także obrony tego wszystkiego, co jest
kręgosłupem Paktu, powinniśmy się za-
angażować we współpracę regionalną
z państwami posiadającymi podobną do
naszej optykę – w tym zwłaszcza z krajami
nordyckimi.

Zarówno Pakt, jak i Polska zyskały
by także na udziale naszego kraju w ini-
cjatywie „nuklearnego współdzielenia”
(nuclear sharing). Polega ona na treno-
waniu i przygotowaniu do użycia amery-
kańskiej nuklearnej broni taktycznej przez
europejskich nienuklearnych sojuszników
NATO oraz na jej magazynowaniu na ich
terytorium. 

Istniejące zagrożenie dla naszego
kraju nie uległoby wprawdzie zmianie.
Znacznie za to, i to stosunkowo niewielkim
kosztem, zwiększyłby się potencjał od-
straszania sojuszu na Wschodzie.
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Realizacja inwestycji publicznych nieraz
wywołuje u podatników ból głowy. Przy-
kłady: nowe lotnisko na obrzeżach stolicy,
z którym wiązano wielkie nadzieje, a które
nie zostało oddane do użytku na czas.
Albo tunel kolejowy, którego otwarcie
miało nastąpić już kilka lat temu. Bądź
też nowy dworzec, którego budowa jest
jeszcze we wstępnej fazie, ale już wiadomo,
że nieunikniona jest eskalacja kosztów.
To tylko kilka przykładów robót publicz-
nych, które budzą frustrację milionów…
niemieckich obywateli. Tak – to wszystko
przykłady zza Odry. Jednak „przestrze-
lonych” finansowo inwestycji jest też wiele
w innych bogatych krajach.

Podstawowy problem z inwestycjami
publicznymi jest taki, że nie umiemy bez
nich żyć. A zapotrzebowanie na nie jest
tym większe, im wyższy jest poziom roz-
woju gospodarczego. Trudno wyobrazić
sobie funkcjonowanie konkurencyjnej
gospodarki bez sprawnej infrastruktury
komunikacyjnej, edukacji czy służby zdro-
wia. Są to dobra niezbędne do tego, aby
mogły rozwijać się rynki – a jednocześnie

rynki same w sobie mogą nie być w stanie
zapewnić odpowiedniej podaży takich
dóbr. Stąd też bierze się argument, że
dóbr publicznych powinno dostarczać
państwo, i w praktyce często tak się dzieje.
Jednak skoro „producentem” jest państwo,
to w rolę kadry zarządzającej wchodzą
biurokraci, a miejsce konsumentów zaj-
mują podatnicy. Przy czym podatnicy,
w odróżnieniu od konsumentów, rzadko
wiedzą, ile i za co płacą.

Jak przepłacają i spóźniają się Niemcy

W 2006 r. przebywałem na stypendium
w Lipsku. Zwrócił moją uwagę znacznych
rozmiarów wykop na miejskim rynku,
w którym prowadzono jakieś roboty bu-
dowlane. Inwestycją okazał się jeden
z większych projektów infrastrukturalnych
na obszarze byłej NRD: tunel kolejowy
biegnący pod miejską starówką. Gdy
w 2003 r. przepełnieni optymizmem
przedstawiciele władz wbijali w ziemię
pierwszą łopatę, kosztorys zamykał się
kwotą 0,5 mld euro. Inwestycja miała

aDaM raDzIMsKI
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
adiunkt w UAM

Przepłacone i opóźnione inwestycje publiczne to problem powszechny
nawet w najzamożniejszych krajach zachodnich. Niekiedy przybiera on
horrendalne rozmiary.

Jak bogate kraje sprzeniewierzają 
pieniądze podatników



być gotowa w 2009 r. Kiedy niedawno
spotkałem znajomego z Lipska, zapytałem,
czy tunel już gotowy. „A skąd” – odparł
ku mojemu zaskoczeniu. I dodał: „W szkole
uczono mnie, że pod miastem zalegają
pokłady węgla, a oni odkryli je dopiero
w trakcie budowy!”. Trudno powiedzieć,
czy faktycznie powodem poślizgu było
„niespodziewane” odkrycie złóż, niemniej
opóźnienie zaskakująco przypomina pol-
skie problemy z inwestycjami. Nie inaczej
jest z kosztami: w tym momencie wzrosły
dwukrotnie w stosunku do pierwotnego
planu.

Zbyt drogie inwestycje publiczne to
ostatnio w Niemczech gorący temat. Pro-
blemem zajął się tygodnik „Focus” (nr
22/2013) w artykule „Marnotrawstwo po-
datków”. Przytoczono obrazowe dane, ze-
stawiając planowane i faktyczne koszty
realizacji wielkich projektów. I tak w przy-
padku nowego dworca kolejowego Stutt-
gart 21 pierwotnie mówiono o nakładach
rzędu 2,5 mld euro, natomiast teraz przed-
sięwzięcie (wciąż w fazie realizacji) sza-
cowane jest na 5,6 mld euro. Mieszkańcy
Hamburga z kolei emocjonują się sprawą

Filharmonii nad Łabą, która ma stać się
symbolem nowej dzielnicy budowanej na
dawnych terenach portowych – Hafen
City. Zakładano, że koszt przedsięwzięcia
wyniesie 186 mln euro, z czego znaczna
część pochodzić miała ze środków pry-
watnych. Jednakże już w trakcie budowy
projekt zmieniono i obecnie mówi się o
kwocie 866 mln euro, przy czym nadwyżka
pochodzić będzie głównie z publicznej
kasy. Wzrost kosztów o ponad 300 proc.
to przypadek dość niezwykły, chociaż –
jak się okazuje – wcale nie wyjątkowy. 

Najbardziej bolesną porażką inwe-
stycyjną w Niemczech ostatnich lat okazało
się nowe lotnisko w Berlinie. Wedle wszyst-
kich znaków na niebie i ziemi miało być
gotowe w 2012 r. Plakaty reklamowe za-
wisły już nawet w polskich miastach. I na-
gle ogłoszono, że nie tylko lotnisko nie
będzie otwarte w terminie, ale też nikt
nie jest w stanie podać konkretnej daty
oddania do użytku. Oficjalne uzasadnienie
to wadliwy system przeciwpożarowy, choć
z informacji przeciekających do mediów
wynika, że problemów może być więcej.
Każdy dzień zwłoki to rzecz jasna dodat-
kowe koszty. Dzisiaj szacowane są na
4,3 mld euro, co oznacza, że lotnisko po-
drożało już niemal dwukrotnie.

Niegospodarność bogatych

Niegospodarność przy realizacji in-
westycji publicznych zdarza się także w in-
nych krajach. Peter Hall w książce „Great
Planning Disasters” analizuje przykłady
publicznych przedsięwzięć, które już w fa-
zie realizacji okazały się znacznie droższe,
niż zakładano. Część z nich została za-
rzucona (np. sieć miejskich autostrad
w Londynie). Część mimo wszystko zrea-
lizowano, aczkolwiek w okrojonym kształ-
cie (samolot Concorde). 
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Jak szeroka jest skala problemu, po-
kazują badania Benta Flyvbjerga z uni-
wersytetu w Oksfordzie. Przeanalizował
on 300 inwestycji publicznych w 20 kra-
jach. W znakomitej większości przypad-
ków, dla których dostępne były wiarygodne
dane, doszło do przekroczenia kosztów,
podczas gdy przychody często okazywały
się niższe od planowanych. Były przed-
sięwzięcia przekraczające budżet o ponad
50 proc., a nawet 100 proc. Flyvbjerg
stawia pytanie: które projekty publiczne
są realizowane? I odpowiada: niekoniecz-
nie te najlepsze, lecz raczej te, których
pomysłodawcy są w stanie przedstawić
atrakcyjną wizję, na którą składają się
zaniżone koszty i zawyżone korzyści.

Które przedsięwzięcie dzierży mało
zaszczytną palmę pierwszeństwa w dzie-
dzinie przekraczania budżetu? Chyba nikt
nie domyśliłby się, że jest to słynna opera
w Sydney. Jej budowa trwała o dziesięć
lat dłużej, niż planowano, a kosztorys
został przekroczony, bagatela, o ponad
1000 proc. (!). Politycy praktycznie całą
odpowiedzialność zrzucili na pochodzą-
cego z Danii twórcę projektu Jørna Utzona,
który potajemnie opuścił Australię przed
ukończeniem budowy i nigdy już tam nie
powrócił. Nie ujrzał więc na własne oczy
dzieła swojego życia, które w 2007 r. zos-
tało wpisane na Listę światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO. Dopiero pod
koniec życia doczekał się symbolicznej
rehabilitacji.

Szukając remedium

Zatem rozmijanie się z kosztorysem to w
przypadku inwestycji publicznych problem
dość powszechny, a w niektórych przy-
padkach przybiera on horrendalne roz-
miary. Nasuwają się w związku z tym
dwa pytania. Po pierwsze, jaka jest tego

przyczyna? Podstawowa odpowiedź, jaka
przychodzi do głowy, to marnotrawstwo
środków publicznych, czyli w gruncie rze-
czy działalność kryminalna. Z drugiej
strony, sam mechanizm decyzyjny, w któ-
rym kluczowym argumentem są niskie
koszty, zachęca do ich sztucznego zani-
żania. Osoby zaangażowane w przygoto-
wanie takich projektów mają świadomość,
że kiedy już w trakcie realizacji ujawniona
zostanie rzeczywista skala kosztów,
 decydenci raczej dołożą funduszy, niż
 zrezygnują z przedsięwzięcia, ponosząc
bardziej dla siebie dotkliwe koszty poli-
tyczne.

Drugie pytanie brzmi: czy można
temu w jakiś sposób zaradzić? Odpowiedź
zależy od tego, jak odpowiemy na pytanie
poprzednie. Jeśli mamy do czynienia
z marnotrawstwem, rozwiązaniem może
być finansowa odpowiedzialność polityków
i urzędników, o czym dyskutuje się ostatnio
w Niemczech. Jeżeli jednak to błąd sys-
temowy, potrzebne są zmiany w proce-
durze planowania inwestycji publicznych.
Należałoby przywiązywać większą wagę
do jakości projektów, tak aby nie trzeba
było wprowadzać kosztownych poprawek
w trakcie realizacji. Może kosztorysy po-
winny być weryfikowane przez niezależ-
nych ekspertów.

Patrzeć władzy na ręce

I wreszcie, last but not least: kontrola
obywatelska. Jako konsumenci porów-
nujemy różne produkty i ich ceny, zanim
wybierzemy ten, który najbardziej nam
odpowiada. Jako podatnicy – z braku
czasu, wiedzy czy możliwości – zdajemy
się na polityków, którzy decydują, w jaki
sposób wydać nasze pieniądze. Wielu
z nas zapewne nawet nie zdaje sobie spra-
wy z tego, jak duża część zarabianych
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przez nas pieniędzy przechodzi przez bu-
dżety państwa i samorządów ani na co
właściwie są one przeznaczane. Niemniej
od tej części społeczeństwa, która wykazuje
zaangażowanie obywatelskie, można wy-

magać większego zainteresowania. Oby-
watele muszą jednak skądś czerpać in-
formacje. I tutaj otwiera się pole do popisu
dla mediów, które powinny o wiele bardziej
tym tematem się zainteresować.
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Jak twierdzi klasyk, racja nigdy nie leży
pośrodku. Leży tam, gdzie leży. Uparte
przesuwanie jej w stronę środka w celu
zadowolenia wszystkich stron sporu koń-
czy się porażką. Bo nie dość, że racja
nadal leży tam, gdzie leżała, to jeszcze
wszyscy się na przesuwającego obrażają.
Przykładem tego porażka nowej książki
Elżbiety Cherezińskiej, autorki „Legionu”.
Nie komercyjna, bo promowana przez
Zysk i S-ka powieść sprzedaje się bardzo
dobrze, lecz literacka.

Koniec dobrej passy

Cherezińska jest jedną z tych niewielu
autorek, które rozpoznawalność u czytel-

ników połączyły z niezłymi notowaniami
u krytyków. Wartka intryga, ciekawi bo-
haterowie i wielce przydatna z komercyj-
nego punktu widzenia umiejętność opi-
sywania scen erotycznych – tych zalet jej
pisarstwu raczej nie odmawiano. Dobra
passa oto jednak brutalnie się kończy;
autorka zamiast opiewać dawne dzieje
Piastów oraz daleką Skandynawię, po-
stanowiła wkroczyć na grząski grunt okre-
su II wojny światowej i początków budo-
wania rzeczywistości PRL.

Głównym opisywanym w nowej po-
wieści wątkiem są losy Brygady Święto-
krzyskiej – wyrosłej na gruncie przedwo-
jennego ONR formacji zbrojnej związanej
z NSZ. Jej losy są o tyle oryginalne, że

Joanna szwEcHłowIcz
Doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej UW

Na ołtarzu poprawności politycznej oraz przekazu dydaktycznego Chere-
zińska z uporem składa nie tylko aspekt literacki swojej książki. Także
prawdopodobieństwo psychologiczne i historyczne większości rozmów.

Brygada Świętokrzyska 
w montażu słowno-muzycznym



pod koniec wojny zamiast – zgodnie z lon-
dyńskimi rozkazami – ujawnić się przed
władzami nowego państwa polskiego albo
też walczyć z nimi w ramach partyzantki,
powędrowała przez Czechy aż do amery-
kańskiej strefy okupacyjnej. Po drodze
zaś wyzwoliła obóz koncentracyjny i za-
warła – chwilowy, ale jednak – taktyczny
sojusz z wojskami niemieckimi. 

Dowódcy uznali, że lepiej na chwilę
dogadać się z Wehrmachtem, niż pozostać
na łasce komunistów. Liczyli bowiem na
wybuch kolejnej wojny, tym razem alian-
tów z ZSRS. Brzmi to wszystko dość fan-
tastycznie, jednak opisywane przez Che-
rezińską wydarzenia rzeczywiście miały
miejsce. A i samo przekonanie, że nasi
sojusznicy z Anglii oraz USA nie pozos-
tawią Polski w rękach Stalina i trzeba się
szykować do III wojny światowej, było
przecież w 1945 r. dość często spotykane.
Dowódcy Brygady Świętokrzyskiej jedynie
wyciągnęli z niego wniosek, że warto
w związku z tym znaleźć się jak najbliżej
przyszłych sprzymierzeńców.

Ziewając na bohaterów

Podjęcie tego właśnie, w dużej mierze za-
pomnianego dzisiaj, tematu to najważ-
niejsza zaleta książki Cherezińskiej. Sama
powieść przynosi jednak wiernemu czy-
telnikowi historii w wersji pop głównie
zawód. Jej część pierwsza to wyliczenie
bitew i potyczek, w których udział biorą
papierowi w większości bohaterowie o po-
dobnych w dodatku nazwiskach. Ani się
do nich nie przywiązujemy, ani do końca
ich rozróżniamy (szlachetni są i walczą
za Polskę, od czasu do czasu dla rozłado-
wania atmosfery rzucają nieheroicznym
żołnierskim grubym żartem). Musimy ich
jednak poznać, bo Cherezińska czyni

postaci rzecznikami różnych postaw, ideo-
logii i tradycji w dalszej części książki.
Część w zasadzie pełni tę rolę z przyczyn
tajemniczych, bo bez związku z głównym
nurtem akcji ani nawet bez tej dozy po-
czucia humoru, która wcześniej u Chere-
zińskiej usprawiedliwiała nawet mielizny
fabularne.

Powieści, których bohaterów nie po-
trafimy polubić i zapamiętać, jest wiele.
Jednak ta autorka z pewnością potrafi
przedstawić postaci ciekawsze i posiada-
jące coś na kształt życia wewnętrznego.
Tym razem czuje się w obowiązku wytłu-
maczyć czytelnikowi skomplikowaną sy-
tuację społeczną u początków PRL, co
nie wychodzi na dobre nie tylko aspektowi
literackiemu. Poznajemy tylu bohaterów
wygłaszających różne poglądy na tematy
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ideologiczne, militarne i historyczne, że
jedynie uprzejmie stłumionym ziewnię-
ciem witamy każdego następnego. Opusz-
czamy postaci w momentach niby to prze-
łomowych i biegniemy za narratorem do
następnych, żeby po stu stronach z pew-
nym zawodem odkryć, iż zapomnieliśmy,
kim właściwie był pozostawiony przez
nas wcześniej bohater.

I tak zamiast powieści o dzielnych
żołnierzach (w czym nie byłoby nic złego,
ile w końcu mamy dobrych powieści
o dzielnych żołnierzach, których autorzy
nie nazywają się Sienkiewicz?) obserwu-
jemy smętny katalog oraz wyliczankę. Ca-
łość przypomina szkolne montaże słow-
no-muzyczne, w ramach których prymusi
w strojach galowych wygłaszali rześkimi
głosikami wiersze okolicznościowe,
a w przerwach z magnetofonu puszczano
wokalno-instrumentalne przerywniki. Po
zakończeniu apelu nikt już nie pamiętał,
czy chodziło o Konstytucję 3 maja, czy
może odzyskanie niepodległości w 1918 r. 

Lekkość podręcznika

Na ołtarzu poprawności politycznej oraz
przekazu dydaktycznego Cherezińska
z uporem składa nie tylko aspekt literacki
swojej książki. Także prawdopodobieństwo
psychologiczne i historyczne większości
rozmów, które na kartach powieści prze-
prowadzają ze sobą przedstawiciele pra-
wicowego podziemia, jest zadziwiająco
niskie. Prominentni członkowie przerzu-
cają się wzajemnie frazami o lekkości
podręcznika:

„Niemcy wysiedlili Polaków z ziem
wcielonych do Rzeszy i wrzucili do nas
do Generalnej Guberni. Żydów pozamykali
w całej Polsce w gettach. Więc mamy
nieco wolnych lokali pożydowskich, poza

tymi, rzecz jasna, które od razu zajęli
Niemcy”.

Całe passusy „popularyzatorskie” ser-
wowane czytelnikowi przez narratora lub
niektóre postaci  są chyba najbardziej
irytującą wadą książki. Za pierwszym ra-
zem kiwamy ze zrozumieniem głową, za
drugim irytujemy się, za trzecim stwier-
dzamy, że ktoś tu ma nas za idiotę. A jest
tych razy jeszcze kilkadziesiąt.

Te walory dydaktyczne i politpopraw-
nościowa dialektyka nie wzbudziły uznania
ze strony Kingi Dunin, która zrecenzowała
„Legion” w tekście „Bękarty wojny poszły
w las”. Na łamach „Krytyki Politycznej”
krytyczka postawiła Cherezińskiej m.in.
zarzut zrównania grzechu komunizmu
z grzechem nazizmu, łagodzenia antyse-
mickiej ideologii stojącej jej zdaniem za
NSZ i braku zrozumienia dla powojennej
sytuacji polskich Żydów oraz ich zaanga-
żowania w budowę PRL. Dunin stwierdza,
że członkowie Brygady:

„W powieści pokazani są jako patrioci,
których związek z ONR jest właściwie
przypadkowy. Przyjmują do oddziałów
każdego, nawet Żyda, byleby kochał Polskę
i nienawidził komuny. Są odważni, szla-
chetni i nigdy żadną zbrodnią się nie spla-
mili”.

Zapomina jednak dodać, że Chere-
zińska w te cnoty wyposaża też innych
bohaterów, dodając wzniosłości nawet
komunistycznej partyzantce (np. jej czło-
nek porucznik Jakub jest przystojnym
nauczycielem matematyki, który po wojnie
chce nieść kaganek oświaty jak bohater
Żeromskiego). W „Legionie” wszyscy Po-
lacy są fajni, choć Brygada Świętokrzyska
najfajniejsza. Wszystko po to, by uciec
przed ewentualnym zarzutem hagiogra-
ficznego przedstawienia sił zbrojnych wy-
wodzących się z ONR. 
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Nieudolne oddawanie sprawiedliwości

Cherezińska nie tyle więc opisuje losy
żołnierzy jednej formacji, ile próbuje
oddać sprawiedliwość różnym stronom
konfliktów ideologicznych. Tyle że war-
stwa fabularna kłóci się w powieści z war-
stwą deklaratywną, tak jakby autorka
popadła w spór ze znawczynią historii,
a one obie – z duchem opowieści ko-
mercyjnej, który uprzejmie przypomina,
jakimi drogami biegną gusta mainstrea-
mowej krytyki i co trzeba zrobić, by nie
dostać od niej po łapach trzciną poli-
tycznej poprawności. W efekcie powstał

twór, z którego zadowolony nie może
być nikt.

Cherezińska pokazała, że szlachetni
ludzie o dobrych intencjach byli zarówno
w Armii Ludowej, jak i NSZ. Myślę, że
większość czytelników gotowa była uwie-
rzyć pisarce na słowo. Na pierwsze sto
tysięcy słów. Jednak gdy uzasadnieniu
takiej tezy służy kilkaset monotonnych
stron powieści, z czystej przekory w oko-
licach pięćsetnej gotowi jesteśmy gromko
zaprzeczyć.

Elżbieta Cherezińska, „Legion”, Zysk
i S-ka (2013)
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Wesprzyj nas

Dzięki Darczyńcom „Nowa Konfederacja” powstała i działa. Dzięki Darczyńcom
będzie mogła nadal istnieć i rozwijać się.

Dlatego prosimy o wsparcie! Każda złotówka, jeśli ma charakter stałego zle-
cenia przelewu, ma dla nas istotne znaczenie.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej Konfede-
racji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita:

09 1560 0013 2376 9529 1000 0001 (Getin Bank)

W tytule przelewu prosimy wpisać: „darowizna na cele statutowe”.

Dlaczego warto nas wspierać?

Rynek w obecnej postaci nie sprzyja poważnej debacie o państwie i po-
lityce. Dowodem są wszechobecne i pogłębiające się procesy tabloidyzacji
i upartyjnienia mediów opiniotwórczych. Z drugiej strony, zaawansowana
wiedza o polityce jest coraz częściej dostępna jedynie dla nielicznych i za
coraz większymi opłatami. W Polsce dochodzi do tego problem finansowania
wielu ośrodków opiniotwórczych zza granicy i głęboki kryzys mediów (z nazwy)
publicznych.

Jeśli ten trend ma się odwrócić, potrzebny jest alternatywny, obywatelski
model finansowania mediów. Dobrowolny, stały mecenat wystarczająco
dużej liczby Polaków umożliwi nam stworzenie prężnego ośrodka intelektual-
nego. Niezależnego zarówno od partii, od wielkiego kapitału, od gustów ma-
sowej publiczności, jak i od zagranicznych ośrodków. I dostarczenie darmowej,
zaawansowanej wiedzy o polityce zainteresowanym nią obywatelom.

„Nowa Konfederacja” to (na gruncie polskim) projekt pionierski także
pod względem sposobu finansowania. Działamy bowiem właśnie dzięki me-
cenatowi obywatelskiemu.

Każde stałe zlecenie przelewu jest ważne! Dołącz do grona naszych
Darczyńców i wspieraj media naprawdę publiczne!
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O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy tygodnik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika
idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego formułę
głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy o polityce
w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Tym niemniej, w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!
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